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وری کارکنان استرس شغلی  بر میزان بهره عوامل موثر بررسی تاثیر

 )شیالت( شرکت صید و صنعتی ایران
 

 4، معصومه دهقانی*3، هادی شفیعی2، احسان رزمی نیا1مهدی کاظمی

 

 کارکنان وریبهره میزان شغلی بر استرسعوامل موثر  تاثیر این پژوهش با هدف بررسی -چکیده

وری و کاهش استرس کاری کارمندان شرکت بوشهر درصدد بهبود بهره شهرستان شیالت شرکت

از نظر هدف  همبستگی و  –از نوع توصیفی  روش انجام تحقیقباشد. شیالت شهرستان بوشهر می

ری این تحقیق شامل کارکنان آما . جامعهپیمایشی است ،به لحاظ اجرای تحقیق و کاربردی است 

های ساختار شرکت شیالت استان بوشهر است. نتایج تحقیق نشان داد که  جامعه آماری به شاخص

%   80سازمانی، آموزش کارکنان در برخورد با مشتری، آموزش کارکنان در برخورد با مافوق، باالی 

در کاهش ها توجه بودن این شاخصاند که این امر نشان دهنده مهم بودن و قابل ی موافق دادهأر

همچنین در پایان پژوهش پیشنهاداتی برای مدیران شرکت مذکور  باشد.وری میاسترس و افزایش بهره

 وری و کاهش استرس کارکنان ذکر گردیده است.جهت بهبود بهره

 شیالتکارکنان، شرکت  وری، بهرهاسترس شغلی واژگان کلیدی:

 
 

 مقدمه 

 توانندمی هاییسازمان تنها است، یافته افزایش هازمینه همه در وریبهره که امروز رقابتی جهان در

 وریبهره بیشترین و نموده استفاده خود منابع از وجه بهترین به که بمانند باقی پرتالطم این دنیای در

یریت رفتار ضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مباحث اصلی مددر دهه اخیر موباشند.  داشته را

ها را تحلیل سازمانی را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیت
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 مدرس دانشگاه پیام نور واحد بوشهر، کارشناس ارشد مدیریت دولتی -2
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(shafiee@aem.uk.ac.ir) نویسنده مسئول 
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-کارکنان، دست اندرکاران این برد. با توجه به تاثیر استرس شغلی بر زندگی و کارداده و از بین می

ارتقای سطح کارایی  ت وجهت پیشرف مندی را یافته وها باید عوامل مرتبط با رضایتگونه سیـستم

 در معنوی روحیه یك برخوردار از کارکنانی ها باید دارایسازمانکارکنان مورد توجه قرار دهند. 

مشاغل،  پیچیدگی و حساسیت به توجه با کاری، هایو تنش هااسترس مدیریت ضمن و بوده کار

بدیهی است که (. 2014 باشند )مرزآبادی و همکاران، شغلی مندیرضایت از باالیی سطح دارای

 آمارها. دهدشرایط نامطلوب کار نه تنها بازدهی بلکه نارضایتی و میزان استرس را تحت تأثیر قرار می

 کاری روز صدها رفتن بین از موجب ساله همه ،آن از ناشی عوارض و استرس که دهدمی نشان

 در حضور از استرس از شینا اختالالت علت به نفر میلیون یك روزانه متوسط طور به و شودمی

 وریبهره میزان بر  کاری استرس . بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیرکنندمی خودداری کار محل

 پردازد.بوشهر با توجه به عوامل تاثیرگذار بر متغیرها می شهرستان صنعتی و صید شرکت کارکنان
 

 ادبیات موضوع

 :1استرس شغلی

 باره این در واضحى عقیده آنها اما کنند،مى استفاده آن از همه امروزه که است اىواژه استرس

 عالوه کارى استرس و فشار واقع، در (.2007 ،2)میگوئل و همکاران چیست واقعاً استرس که ندارند

 واقع در .دارد ادارات و هاسازمان براى نیز نامناسبى پیامدهاى کند،یم ایجاد فرد براى که مشکالتى بر

 برجای را آن بخش حیات و شیرین عصاره و گرفته را استرس کشنده که زهر داریم نیاز یفیلتر به ما

 ما طرز برخورد و رفتار نتیجه در که است چیزی همان فیلتر این و کند استفاده قابل را و آن گذارد

 واندتمی استرس مثبت آثار (.2008 و همکاران، 3آید )متزمی وجود به زااسترس شرایط با مواجهه در

 ایجاد باعث تواندمی آن منفی آثار و دهد افزایش کار محیط در را فرد لذت و عملکرد انگیزش،

 خلقی کج نگرانی، تشویش، اضطراب، مانند روانی و رفتاری فیزیکی، پیامدهاى و شود فرد در فشار

 اجتماعى، زهحو در را فرد واکنش استرس(. 2008 ،4)بیلر و برایسون باشد داشته قلبی هایبیماری و

 شغلی (. استرس2007 ،5)برنارد و همکاران کندیم اختالل دچار خانوادگى و جسمانى روانشناختى،

                                                                                                                     
 

1- Job Stress 
2- Miguel & et al 
3- Metz  

4- Baehler & Bryson  

5- Burnard & et al  
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 کندبروز می زمانیو  باشد او هایتوانایی و اختیارات از بیشتر فرد از انتظارات که دهدمی روی زمانی

  .نیست شاغل ردف یا نیازهای منابع ها،ظرفیت با متناسب شغل امکانات و شرایط که
 

 :1وریبهره

 وریاست؛ بهره درست کارهای بهتر انجام آن، از ترمهم بلکه نیست، کارها بهتر انجام وری،بهره

 داشتن یعنی وریبهره به اعتقاد شود.می اطالق ،بشود انجام باید که کاری به شده کار انجام نسبت

 نیست، صنایع حوزة در فقط وریبهره افراد، برخی پندار برخالف ها.انسان پیشرفت به راسخ ایمان

-دربرمی را شوند،می سازمان موثر کارکرد باعث که را سازمان در موجود هایجنبه همه وریبهره

 نیل برای شود کهمی محسوب خدمات و کاالها تولید )ورودی( در داده مهمترین کار نیروی گیرد.

 قبلی مقدار همان برداشت و هاداده مقدار کاهش (1 :نمود عمل توانمی طریق به دو این هدف به

 از گیریبهره با ستانده مقدار افزایش (2 .سیستم عملکرد بهبود و کارایی افزایش به توجه با ستانده

 ( 2012 )گست و وودراو،ها داده قبلی مقدار همان و سیستم عملکرد بهبود و کارایی افزایش
 

 پیشینه تحقیق
 زایاسترس بین عامل غیرمستقیم و مستقیم ارتباط عنوان با (2013) همکاران و  سیو که تحقیقی در

 زایاسترس عامل دو نوع هر که داد نشان نتایج اند؛داده انجام چین در شغلی عملکرد و اجتماعی

(. در 2013 و همکاران، 2)سیو دارند ارتباط شغلی، عملکرد با مرتبط منفیِ تأثیر و فشار با اجتماعی

( تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی میان 2011تی که گانگولی )تحقیقا

 رضایت میزان در کاری زندگی کیفیت ابعاد که داد نشان نتایج کلکته انجام داد، دانشگاه کارکنان

 و استقالل بعد سه کاری زندگی ابعاد بین از و دارند ایکننده نقش تعیین دانشگاه کارکان شغلی

 به منجر که نارضایتی و رضایت میزان در ایکننده بسیارتعیین نقش کنترل و ارشد دیرانم حمایت

رونالد دی جانسن و  .(2011 ،3)گانگولی دارند شودمی کارکنان وریبهره کاهش یا وریبهره

کارگر معدن انجام دادند به  153ای که در پنج معدن زغال سنگ برای (، در مطالعه2011) همکاران

وری وجود دارد. تیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنادار میان جو سازمانی در سازمان و بهرهاین ن

(، در نتیجه مطالعات خود دریافتند که 2006) ( موریسون و همکاران2011 )جانسن و همکاران،

                                                                                                                     
 

1- Productivity  

2- Siu  

3- Ganguly 
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 شود و درهای رشد و پیشرفت و افزایش مهارت آنان میاستقالل افراد در شغل منجر به افزایش فرصت

( بنابراین با توجه به مطالب گفته 2006 یابد. )موری سون و همکاران،وری آنان بهبود مینتیجه بهره

های مناسب و مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر شده و شرایط موجود در مورد مطالعه تحقیق، مولفه

 باشد:می
 

کارکنان شرکت صید و  وریبین وجود عامل استرس در میان کارمندان و میزان بهره فرضیه اصلی:

 .دار وجود داردرابطه معنی شهرستان بوشهر ) شیالت( در صنعتی ایران
 

  روش تحقیق
پیمایشی است و برای مطالعات تحقیق نیز از روش و روش انجام تحقیق از نظر هدف کاربردی است 

 . شودای اقدام میکتابخانه
 

 شهریوابستگی  رشته  تحصیلی تحصیالت سابقه  کاری جنسیت

 نفر 30بوشهر:  نفر 8تجربی:  نفر 1زیر دیپلم:  نفر 8سال :   25تا  15 نفر 10زن 

 نفر 5فارس:  نفر 4فنی:  نفر 5دیپلم:  نفر 12سال :  15تا  9 نفر 30مرد 

 نفر 5تهران:  نفر 4حسابداری:  نفر 12فوق دیپلم:  نفر 15سال :  9تا  6 ---------

 -------- نفر 8ریاضی:  نفر 18لیسانس:  فرن 3سال :  6تا  3 ---------

 -------- نفر 12شیالت:  نفر 4فوق لیسانس:  نفر 2سال :  3تا  1 ---------

 -------- نفر 4مدیریت:  --------- ------------- ---------

 نفر 40جمع کل: نفر 40جمع کل: نفر 40جمع کل :  نفر 40جمع کل:  نفر 40: جمع کل

 رشته تحصیلی، تحصیالتعات بستر شناسی بر گرفته از متغیر های جنس،  سابقه کاری، وابستگی شهری، : اطال2جدول 

 جامعه و نمونه آماری
آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت شیالت استان بوشهر است و با توجه به اینکه تعداد  جامعه

 ده شده است.شیوه سرشماری استفا باشد لذا ازاعضای جامعه آماری اندک می
 

 مقدار آلفای کرونباخ شماره سواالت مؤلفه ها ردیف

 966/0 3الی  1 شرایط محیطی یا جو سازمانی 1

 845/0 6الی  4 ایجاد ستاد های مشاوره  در سازمان 2

 925/0 10الی  7 آموزش های رفتاری به کارکنان 3

 912/0 13الی  11 شیوه های متفاوت مدیریتی 4

 815/0 16الی  14 و یا ایجاد جریان های خود کنترلیفرهنگ سازی  5

 745/0 18الی  17 ماهیت وجودی یك سازمان 6

 : آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه3جدول 
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 ها:ها و یافتهتجزیه و تحلیل داده

 تجزیه و تحلیل فرضیه اول -

H0 :دار وجود دارد.ابطه معنیرموجود در سازمان وری بین شرایط محیطی با افزایش بهره 

H1 :دار وجود ندارد.رابطه معنیوری موجود در سازمان یط محیطی با افزایش بهرهبین شرا 

سطح با   98/0آماره ما برابر  و باشددر این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه به راست می

است و در   3کمتر از عدد محاسبه شده است و چون مقدار آماره 77/2که برابر است با  05/0خطای 

فرضیه قبول متغییر، میل جامعه آماری به سمت مطلوب بودن ، در نتیجه با توجه به قرار دارد H0ناحیه 

 گردد. می
 

 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم -

H0 :دار وجود دارد.رابطه معنیوری بین ایجاد ستادهای مشاوره در سازمان با افزایش بهره 

H1 :دار وجود ندارد.رابطه معنیوری با افزایش بهرههای مشاوره در سازمان بین ایجاد ستاد 

با سطح   54/2آماره ما برابر و باشد در این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه به راست می

است و در   3محاسبه شده است و چون مقدار آماره کمتر از عدد 77/2که برابر است با  05/0خطای 

میل جامعه آماری به سمت مطلوب بودن متغیر فرضیه قبول  ، در نتیجه با توجه بهردقرار دا H0ناحیه 

 گردد.می
 

 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم -

H0: دار وجود دارد.رابطه معنی وریبا افزایش بهره های رفتاری به کارکنانآموزش بین 

H1 :دار وجود ندارد.یرابطه معنوری با افزایش بهرههای رفتاری به کارکنان بین آموزش 

با سطح  5/1 آماره ما برابر باو باشد در این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه به راست می

  3محاسبه شده است و چون مقدار آماره بیشتر یا بزرگتر از عدد 77/2که برابر است با 05/0خطای 

 گردد. فرضیه قبول می متغییر،یت میل جامعه به سمت مطلوبو با توجه به  قرار دارد H1است و در ناحیه 
 

 تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم -

H0: دار وجود دارد.رابطه معنیوری های متفاوت مدیریتی با افزایش بهرهبین شیوه 

H1: دار وجود ندارد.رابطه معنیوری های متفاوت مدیریتی با افزایش بهرهبین شیوه 
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با سطح  3/1 آماره ما برابر باو باشد به راست میدر این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه 

است و در   3محاسبه شده است و چون مقدار آماره بیشتر از عدد 77/2که برابر است با 05/0خطای 

 گردد. می فرضیه رد ،میل جامعه آماری به سمت مطلوب نبودن متغیر . با توجه بهقرار دارد H1 ناحیه

 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم -

H0:  دار وجود دارد. وری رابطه معنیبا افزایش بهرهبین فرهنگ سازی 

H1:  دار وجود ندارد.معنی وری رابطهبا افزایش بهرهبین فرهنگ سازی 

با سطح  54/1 باشد آماره ما برابر بادر این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه به راست می

است و در   3ست و چون مقدار آماره کمتر از عدد محاسبه شده ا 77/2که برابر است با  05/0خطای 

 گردد. فرضیه قبول می ،میل جامعه به سمت مطلوب بودن متغیر و با توجه به قرار دارد H0ناحیه 
 

 تجزیه و تحلیل فرضیه ششم -

H0:  دار وجود دارد.رابطه معنیوری با افزایش بهرهسازمان بین ماهیت وجودی 

H1:  دار وجود نداردمعنی وری رابطهبا افزایش بهرهان سازمبین ماهیت وجودی. 

با سطح  6/4  آماره ما برابر باو باشد در این فرضیه که نمودار چولگی آن یك طرفه به راست می

است و در   3محاسبه شده است و چون مقدار آماره بیشتر از عدد  77/2که برابر است با  05/0خطای 

 گردد. فرضیه رد می ،میل جامعه به سمت نامطلوب بودن متغیره و با توجه بقرار دارد  H0ناحیه 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 با و بهتر عملکرد کنند،می را تجربه ریـکمت ترسـاس که کارکنانی است واضح همگان بر امروزه

های ساختار سازمانی، آموزش کارکنان در در این تحقیق، جامعه آماری به شاخص دارند. تریکیفیت

اند که این امر %  رای موافق داده 80برخورد با مشتری، آموزش کارکنان در برخورد با مافوق، باالی 

لذا به تمامی  باشد.ها برای افراد جامعه آماری مینشان دهنده مهم بودن و قابل توجه بودن این شاخص

رس در سازمان خود استفاده کنندگان و کلیه کسانی که به دنبال افزایش رضایت شغلی و کاهش است

  گردد:باشند و عالقه دارند که سازمان خود را به صورت مشارکتی اداره نمایند پیشنهاد میمی

هایی فراهم گردد تا افراد در حد استعداد و توانایی خود در ساختار سازمانی قرار گیرند تا زمینه -1

 نیاورد.بزرگی یا کوچکی یك سمت یا یك پست حس استرس را در آنها بوجود 

ها سعی گردد همیشه زمینه آموزش کارکنان و یا حتی شهروندان فراهم باشد زیرا در سازمان -2

  آموزش رکن حیاط و پایداری یك سازمان است.
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ها حداالمکان سعی نمایند یك واحد مشاوره برای کارکنان کنندگان سازمانمدیران عالی و اداره -3

  در سازمان تدارک ببینند.

های عقیدتی در سازمان یا اداره به کارکنان شود با فرهنگ سازی و یا تشکیل کالسسعی  -4

 باشد.قویت تقوا در دل افراد مییادآوری شود که باالترین حس آرامش توکل به خدا و ت
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